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Ej Σελίδες άπό τήν ιστορία τοϋ χωριοϋ μας 
' Από τόν Παν. Μιχαηλάρη 

ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

' Η ανάγκη γιά τή γνώση του παρελθόντος, γιά τη γνωριμία μέ τά περασμένα, θά λέγαμε οτι 
είναι σχεδόν έμφυτη στον άνθρωπο. Πάντοτε οί άνθρωποι έστρεφαν καί στρέφουν τή σκέψη 
τους σ' αυτά πού έγιναν, σ' αυτά πού.πέρασαν καί ζητούν νά μάθουν καί νά γνωρίσουν τό πώς, 
τό πότε, τό γιατί. Μέ κριτική διάθεση στρέφονται οί σημερινοί καί ερευνούν τά σημάδια πού 
άφησαν στό πέρασμα τους οί προγονοί τους: έγγραφα, βιβλία, μνημεία, επιγραφές, τραγούδια, 
εργαλεία κ.λ.π. 

"Ετσι είναι πέρα γιά πέρα αληθινό πώς ή ιστορία τού κάθε τόπου, τού κάθε λαού γίνεται δυό 
φορές: μιά φορά στην εποχή της, όταν ό άνθρωπος συμμετέχει ό ί'διος στά γεγονότα, καί μία 
άλλη αργότερα, όταν άλλοι άνθρωποι έρχονται νά μελετήσουν αυτά τά Γδια γεγονότα. Αυτή ή 
τελευταία φορά, ίσως είναι καί ή σπουδαιότερη. 

"Ομως πέρα άπό τήν έμφυτη αυτή ανάγκη τού άνθρωπου, πού είπαμε παραπάνω, αποτελεί καί 
υποχρέωση κάθε άτομου πού θέλει νά είναι πολίτης ζωντανός σέ μιά κοινωνία, νά μάθει τήν 
ιστορία τού τόπου του. Γιατί ή ιστορία δεν είναι μιά απλή εξάσκηση τού νού, σάν τό 
σταυρόλεξο νά πούμε,όπου μαθαίνουμε μιά ημερομηνία καί ένα γεγονός γιά νά τό αραδιάσουμε 
καί νά κάνουμε τόν έξυπνο- κάθε άλλο. ' Η γνώση της ιστορίας είναι αντίθετα, ό μόνος, θά έλεγα 
απαραίτητος βοηθός, γιά νά καταλάβουμε τά πράγματα, γιά νά εξηγήσουμε γεγονότα καί 
καταστάσεις πού νομίζουμε ότι είναι ούρανοκατέβατα καί ανεξήγητα. Έ ν ώ δέν είναι παρά 
καταστάσεις πού έχουν τίς αιτίες τους στό παρελθόν, είναι τά διαδοχικά στάδια της ιστορικής 
εξέλιξης, πού επιβιώνουν ή δέν επιβιώνουν στό παρόν καί στό μέλλον. 

Τέτοιες θεωρητικές προσεγγίσεις γιά τήν ιστορία μπορεί νά γράψει κανένας πολλές καί 
ποικίλες- άλλα ό σκοπός μας μετά τόν μικρό αυτό πρόλογο, είναι άλλος. Στίς σελίδες τού 
περιοδικού μας, αφού μάλιστα απευθύνεται κυρίως στους απανταχού Μανταμαδιώτες θά 
άρχίσομε νά δημοσιεύουμε πληροφορίες γιά τήν ιστορία τού χωριού μας. Τό μόνο πού πρέπει 
όμως νά έχουμε στό μυαλό μας είναι οτι ένα χωριό, ή ιστορία ενός χωριού ποτέ δέν είναι 
ξεκομένη άπό τήν γενικότερη ιστορία ενός τόπου. Δέν υπάρχει ιστορία τού χωριού μας έξω άπό 
τήν ιστορία τού νησιού, καί γενικότερα έξω άπό τήν ιστορία τού ευρύτερου χώρου τού Αιγαίου. 

Στίς σελίδες τού περιοδικού μας θά παραθέσουμε ο,τι πληροφορίες μας δίνουν γιά τό χωριό 
μας τά ιστορικά κείμενα: περιηγητές, συγγραφείς βιβλίων, συντάκτες αναφορών, επιγραφές 
κ.τ.λ. Κάθε φορά θά προσπαθούμε όμως νά σχολιάζουμε τά πράγματα γιά νά καταλήξουμε σέ 
ορισμένα συμπεράσματα. Καί έτσι σιγά-σιγά νά σχηματίσουμε τήν καμπύλη της ιστορικής 
διαδρομής τού χωριού μας. 

'Υλικό γΓ αυτή τή δουλειά υπάρχει- λιγότερο γιά τά παλαιότερα χρόνια καί δυσκολότερο 
στην προσέγγιση του- πλουσιότερο όμως γιά τά νεώτερα χρόνια. "Ας σημειωθεί οτι γιά τά 
νεώτερα χρόνια (περίπου άπό τό 1880 καί μετά) υπάρχει στην Κοινότητα μας ένα θαυμάσιο 
αρχείο. Είχα τήν ευκαιρία νά τό επισκεφθώ τό καλοκαίρι καί νά διαπιστώσω μέ πόση φροντίδα 
καί στοργή συντηρεί ό επί πολλά χρόνια υπάλληλος της Κοινότητας μας κ. Γιώργος Σταγόνας, 
τά έγγραφα της Κοινότητας, πού είναι ή ζωντανή ιστορία τού χωριού μας. "Ας σημειωθεί οτι 
πολλά άπό αυτά τά έχει τοποθετήσει μέσα στίς προθήκες τής παλιάς βιβλιοθήκης τού « " Απάνω 
Σχολείου»- τό έπιπλο αυτό τό διαφύλαξε ό Γιώργος μέ πραγματικά ηρωική προσπάθεια καί 
είναι ίσως τό μοναδικό λείψανο, πού διασώθηκε άπό τήν «καταστροφή» τού μοναδικού 
«'Απάνω Σχολείου», πού μαζί μέ τήν εκκλησία τού "Αη Βασίλη, θά έλεγα, οτι είναι τά 
σπουδαιότερα οικοδομήματα τού Μανταμάδου. 'Αλλά γΓ αυτά τά θέματα θά έχομε τήν 
ευκαιρία νά μιλήσουμε πιό αναλυτικά όταν έρθει ή ώρα. 
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